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AZ ÚJ SZÍNHÁZ ÉPÜLETÉNEK  
ÉS KISZOLGÁLÓ INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK HELYZETE 

 
Az Új Színház százéves épületének utolsó teljes körű felújítása 1989-90-ben történt.  

Az eltelt húsz év alatt folyamatosan valósultak meg kisebb-nagyobb fejlesztések, javítások, 

felújítások. 

Legfontosabb a nagyszínpad és stúdiószínpad együtt játszását lehetővé tevő tolófal rendszer 

beépítése volt. A közelmúltban megtörtént az előcsarnok és nézőtér díszítő festésének felújítása 

is. 

A mozgássérültek részére mosdó épült és megújultak a színész-öltözők. Új nagyszínpadi és 

stúdiószínpadi ügyelői-hívó rendszer, biztonsági világítási ( UPS ) telep és videó térfigyelő 

hálózat létesült. A színháztechnikai berendezések közül csak az előszínpadi ollós emelő 

asztalok javítása történt meg, de minden más területen a húsz éve beépített technika üzemel. 

 

A jövőben, ahogy az épület és a berendezések öregednek, egyre gyakrabban kell számítani 

kényszerű javításokra. Folytatni szükséges a nézőtér felújítását a padlóburkolat, zsőllye- és 

erkélyszékek cseréjével.  A nézőtér bádogborítású, a színpadtorony és üzemépület PVC 

borítású tetőszigetelése az közeljövőben szintén nagyjavításra szorul.  A épületgépészet 

gyakorlatilag az utolsó   teljes felújítás óta jelentősebb javítás nélkül működik. Egyre gyakoribb 

hibákra kell számítani, és miután ezek a hibák a színházi működést kizárják, azonnali javításuk 

szükséges. 

A fűtési rendszerben a kazánégők cseréje megkezdődött, de a kazántestek cseréje is 

elkerülhetetlen lesz.  Ugyanígy a fűtés szabályozó szelepek, szivattyúk cseréje is 

szükségszerű. Az épület szellőzési rendszere létszükséglet, hiszen sok helyiség csak gépi 

szellőzéssel használható. 

A rendszer fő elemei működnek, de az érzékelő, szabályozó eszközök már bizonytalanok v. 

nem működnek. Annak érdekében, hogy a színháztermet, stúdió színpadot nyáron is használni 

Lehessen, feltétlenül szükséges a léghűtő rendszer teljes felújítása, sőt kibővítése. A hideg, 

melegvíz és csatorna hálózat üzemben tartásához tervezett strang cserékre van szükség.  

A színháztechnikai berendezések a húsz éves technológiát képviselik ezért fokozatos, 

folyamatos cseréjük kívánatos. Ilyenek a főszínpadi gépi díszletemelők szinkron mozgatása, a 

hát- só színpadon és stúdiószínpadon gépi díszletemelők beépítése. A színpadok padlócseréje 

átlagosan ötévente esedékes. A stúdiószínpad fontos játszási helye a színháznak, ezért a 100 fős 

mobil nézőtér cseréje elkerülhetetlen. 
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A szcenikai világítási rendszer szintén folyamatos megújításra szorul, új vezérlő pult és új 

gazdaságos működésű, modern fényvetők szükségesek mind főszínpadon, mind a stúdióban. Ez 

a lámpák nagy száma miatt (60-80 db.!) igen költséges. 

A színházi hangosítás igen gyorsan fejlődik, így berendezésünk két generációval a mai 

technikai színvonal mögött van, és üzembiztossága is egyre csökken. Mindez természetesen a 

nagy- és stúdiószínpadra is érvényes. Kívánatos lenne egy hangfelvételi stúdió kialakítása, 

mely az előadások hanganyagának létrehozását biztosíthatná. 

A színház biztonsági berendezései – tüzivíz nyomásfokozó; záportartály és hálózat; 

vészvilágítási hálózat; tűzjelző és vagyonbiztonsági érzékelő és jelző rendszer – folyamatos 

felújítása szükséges. 

 

A jelzett javítási, fejlesztési feladatok becslésünk szerint 400-450 mFt költségből oldhatók 

meg. Ebből cca. 70-80 mFt az elkövetkező öt éven belül feltétlenül szükséges.   A további  

330-370 mFt halasztható, ill. a biztonságos működés érdekében számolni kell azzal, hogy 

ebből mintegy 10 %  váratlan meghibásodások okán szükségessé válik, tehát öt éven belül 100-

120 mFt  költség keret felhasználásával  működtethető az épület és technikai 

berendezései.     

 

Az elmúlt években a javításokra, ill. a felújításokra fordított fenntartói és saját pénzek 

összesítése és részletezése: 

 

 

Év ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT ERŐ 

2008. 11.060.562 Ft  5.113.592 Ft 

2009. nem kaptunk  3.765.950 Ft 

2010. nem kaptunk  6.170.430 Ft 

2011. nem kaptunk  6.985.873 Ft 

ÖSSZESEN: 11.060.562 Ft 22.035.849 Ft 
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NAGYJAVÍTÁSOK – FELÚJÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE 

(2008-2011.) 

2008. évben: 

1. Önkormányzati keretből 

  előcsarnok festés, mázolás 2703 nm   7.161.162,- Ft 

  Mátrix 2000 ügyelői rendszer   3.899.400,- Ft 

Összesen: önkormányzati keretből  2008:            11.060.562,- Ft 

 

2. Saját erőből 

  tisztasági festés  3951 nm    1.137.888,- Ft 

  színpad fekete festés 367 nm       117.440,- Ft 

  színpad padlófestés 340nm       115.040,- Ft 

  épület gépészet, csőtörés, szintérzékelő     206.000,- Ft 

  stúdió lépcsőház tetőszigetelés      373.224,- Ft 

  érintésvédelmi felülvizsgálat       149.000,- Ft 

  színpadtechnika –  függönyvezérlés 

     gépi húzó hatásjavítás 

     gépi húzó táp   1.165.000,- Ft 

  jelmezraktári polcok        210.000,- Ft 

  izzólámpák helyett kompakt csövek   1.600.000,- Ft 

Összesen: saját erőből  2008:                              5.113.592,- Ft 

 

 

2009. évben 

 

1. Önkormányzati keretből 

  nézőtéri szék – padló  jóváhagyott engedélyokirat 22.000.000,- Ft 

                                                                                                 

Összesen: önkormányzati keretből 2009:         Nem valósult meg 

  

2. Saját erőből 

  tűzoltó készülékek 20 db       206.400,- Ft 

  tisztasági festés 2204 nm       894.350,- Ft 
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  díszletemelő kötélcsere 10 db   1.231.200,- Ft 

  308-309 öltöző vizesblokk       580.000,- Ft 

  208-208/a szobák átépítése       400.000,- Ft 

  egyéb kis munkák        454.000,- Ft 

Összesen: saját erőből 2009:     3.765.950,- Ft 

 

2010. évben 

1. Önkormányzati keretből                      Jóváhagyott engedély okirat 

  2009-ről áthúzódó nézőtéri szék, padló  22.000.000,- Ft 

  nézőtéri kárpitcsere       2.000.000,- Ft 

  felfagyott márványburkolat javítás        900.000,- Ft 

                    24.900.000,- Ft 

Összesen:   önkormányzati keretből 2010:   NEM VALÓSULT MEG 

2. Saját erőből 

  jegypénztár felújítása     1.261.577,- Ft 

  videó megfigyelő rendszer    1.984.157,- Ft 

  őrjárat ellenőrző rendszer       188.796,- Ft 

  felvonójavítás (ÉMI előírás)       194.625,- Ft 

  kazán felújítás I. ütem       806.200,- Ft 

  színpadtechnika -  kötélterelő 

     biztonsági kötés 

     hanggátló tolófal     540.200,- Ft 

  nézőtéri bádogtető javítás       339.625,- Ft 

  udvari homlokzat vakolatjavítás      139.000,- Ft 

  fűtési rendszer –  szelepek 

     légtelenítők      606.250,- Ft 

  világítás felújítás 22 db LED       110.000,- Ft 

Összesen: saját erőből 2010:     6.170.430,- Ft 
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2011. évben 

1. Önkormányzati keretből    Jóváhagyott engedély okirat 

  2010. évről áthúzódó nézőtéri szék, kárpit, márvány 

         24.900.000,- Ft 

Összesen :  önkormányzati kereből 2011:   NEM VALÓSULT MEG 

 

2. Saját erőből 

  tisztasági festés 2209 nm    1.000.000,- Ft 

  kazán felújítás II. ütem       649.020,- Ft 

  színpadtechnika 

    3 db hidraulikus ollós emelő  2.970.000,- Ft 

     kézi díszletemelő fékjavítás     375.000,- Ft 

    nézőtéri székjavítás      646.020,- Ft 

  kerámia burkolatok javítása       347.817,- Ft 

  elektromos felújítás        175.000,- Ft 

  villamos ellenőrző vizsgálatok 

    érintésvédelem 

    tűzvédelmi szabvány vizsgálat 

    villámvédelem      398.020,- Ft 

  GL400 keverőpult felújítás       425.000,- Ft 

Összesen: saját erőből 2011:     6.985.877,- Ft 

 


